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tijden. Het eetpatroon is daardoor
enorm veranderd. We eten meer calorie
rijk voedsel. En op de derde plaats heeft
de medische wetenschap ervoor ge
zorgd dat veel ziektes werden overwon
nen, met als gevolg dat we langer leven
dan onze ouders. Dat betekent dat we
een langer deel van ons leven kampen
met beperkingen. Dat klinkt negatief,
maar door het aanpassen van onze nor
men wordt het huidige leven toch posi
tief beoordeeld.
En hoe is de vergelijking met onze
ouders op cognitief gebied? Volgens het
onderzoek zijn wij cognitief veel beter
dan onze ouders. Het opleidingsniveau
is sterk gestegen. En als je een baan
hebt gehad waar je veel je hersenen
voor moest gebruiken, dan leg je zelfs
een breineserve aan. De breinreserve
compenseert een beginnende achteruit
gang. Er is wel een nadeel bij hoogop
geleiden. Zij kunnen langer hun brein
reserve gebruiken, terwijl ze al in een
stadium van dementie zijn. En ook al is
onze breinreserve groot, door alle tech
nologie om ons heen worden meer
eisen aan de breinreserve gesteld. Al
met al blijft het een moeilijke kwestie:
vergeetachtigheid of dementie?
Wat is er tegen dementie te doen?
Eigenlijk heb je het niet zelf in de hand.
Het is een vervelende ziekte. Maar be
wegen kan helpen om dementie tegen te
gaan. Dus trek er, als het kan, op uit.
Ook je hersenen blijven trainen, kan
helpen tegen dementie. Blijf lezen en
puzzels maken of ben creatief bezig.
Het is een prettige manier van ouder
worden. Kortom: blijf zoveel mogelijk
actief en geniet! Maak er een mooi
voorjaar van!
Jos Ossevoort

Oud worden
is niet meer wat het is geweest
Nooit eerder bereikten zo veel mensen
zulke hoge leeftijden. Waar ligt dat aan?
Er komt een dag dat je je niet herinnert
hoe een oude kennis heet. Je kunt niet
op zijn of haar naam komen. Een
moment later schiet de naam je alsnog
te binnen.
Is dat het begin van dementie? Neen!
Gelukkig is het geruststellend dat één
op de vijf 60-jarigen last heeft van
vergeetachtigheid. Bovendien, als men
vroeger veel gesport heeft, heeft men
een breinreserve opgebouwd. Het zijn
feiten uit een meer dan 25-jarig onder
zoek, het LASA-onderzoek door Dorly
Deeg. Het is een verslag van de veran
deringen die optreden met het stijgen
van de leeftijd en een antwoord op de
vraag hoe dat ons welbevinden beïn
vloedt. Je kunt jezelf bij dit onderzoek
vergelijken met leeftijdgenoten. Over
de beginnende vergeetachtigheid zijn
veel zorgen. Er heerst dementie-angst.
Je hoort vaak dat mensen bang zijn dat
zij dement beginnen te worden. Als je
merkt dat je iets niet meteen weet, is er
sprake van een normale veroudering.
Zeker als je je het even later toch weer
herinnert. Dat is geen dementie.
Worden we anders oud dan onze
ouders? Ja! Het LASA-onderzoek geeft
drie redenen waardoor wij anders oud
worden dan onze ouders. Op de eerste
plaats het bewegen. De oudere mensen
van vroeger bewogen meer dan de ou
dere mensen van nu. De huidige gene
ratie pakt sneller de auto. Op de tweede
plaats eet men meer kant-en-klaarmaal
februari 2022
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Coronanieuws
Op de eerste plaats wenst het be
stuur u een voorspoedig, maar voor
al gezond, 2022 toe! Hoewel anders
gehoopt, valt aan het onderstaande
niet te ontkomen. De inmiddels door
de regering afgekondigde maatrege
len wegens de coronapandemie heb
ben ook consequenties voor onze
activiteiten.
Zo moest de Reiscommissie het be
zoek aan de Orchideeën Hoeve op
10 december afgelasten en hetzelfde
gold voor het bezoek met K&C aan
het TextielMuseum op 18 januari.
Ook is de bijeenkomst voor onze
vrijwilligers, gepland op 12 januari
niet doorgegaan en is Nordic Wal
king gestopt. Of clubs hun activitei
ten wel of niet laten doorgaan en
wanneer ze gestopt zijn en weer her
vat worden, is een zaak van de

coach/contactpersoon en de cluble
den.
De volgende geplande activiteiten
worden afgelast:
De ALV, gepland op 23 februari,
wordt verschoven naar een later
tijdstip, zodat iedereen weer aanwe
zig kan zijn. Het Trefpunt op 24 fe
bruari gaat niet door. De bijeenkom
sten op 21 april, 15 september en
17 november blijven voorlopig
staan. De bijeenkomst voor nieuwe
leden op 16 maart gaat niet door,
maar daar wordt na het loslaten van
de coronamaatregelen een andere
datum voor geprikt.
Toch hopen we zo snel mogelijk al
onze activiteiten te kunnen hervatten
en er voor te zorgen dat u weer
leuke dingen met ons kunt onderne
men.
Het bestuur

Vooruitblik reizen
Ondanks dat het coro
navirus weer heeft toe
geslagen, zijn we toch bezig met het
inplannen van de meerdaagse reizen
en dagreizen. We denken aan een
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8-daagse reis richting zomer en een
bus-/fietsreis in september. We heb
ben ook een drietal dagreizen op het
oog voor voorjaar, zomer en herfst.
Helaas kunnen we door de lock
down deze plannen niet concreet
maken, maar zodra het weer moge
lijk is, gaan we er werk van maken.
Hopelijk kunnen we er dan in de
volgende nieuwsbrief bekendheid
aan geven.
Mies Mermans, Reiscommissie
2
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Te r u g b l i k a c t i v i t e i t e n 2 0 2 1
Aan het eind van dit door corona
sterk beïnvloede jaar, denk ik dat het
toch nuttig is om te laten zien hoe er
- ook in een tijd waarin weinig kon
doorgaan - door de vrijwilligers en
bestuur geacteerd is. Over het alge
meen zijn de clubs, met inachtne
ming van de maatregelen, doorge
gaan of gestart met hun activiteit zo
gauw dit weer mogelijk was.
Zo is er toch een 5-daagse gecombi
neerde fiets-/busreis naar Ootmar
sum georganiseerd. Een heel succes
volle reis. Er is helaas maar één dag
reis gehouden en één middagactivi
teit: de kerstlunch bij De Rooi Pan
nen. K&C is er toch in geslaagd om
twee bezoeken te organiseren. Daar
naast heeft ze ervoor gezorgd cul
tuur levend te houden in de tijd dat
er niets mogelijk was, door haar
rubriek ‘Kunst en Cultuur thuisbe
zorgd’ op onze website. Nordic Wal
king is eind mei weer gestart en ook
de wandelclub heeft vanaf juni ge
wandeld. Dit geldt ook voor de jeu
de boules club en de handwerkclub.
De zondagmiddagwandeling heeft
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van februari tot en met november
plaatsgevonden. De biljartclub heeft,
na het vinden van een nieuwe
accommodatie in Veldhoven, zoveel
als mogelijk op de woensdagmiddag
gebiljart. De borrelmiddag op de
derde vrijdag van de maand is in
mei gestart en in december was dit
jaar de laatste. In de Trefpuntbijeen
komsten zijn twee lezingen in sep
tember en november gehouden. De
aandacht voor onze zieke leden is
niet verslapt. Ook de 90-jarigen zijn
niet vergeten, zoals elders vermeld
in deze Nieuwsbrief. Kortom, er
wordt de vinger aan de pols gehou
den en activiteiten worden gestart
wanneer mogelijk. Dit gaan we
natuurlijk ook weer komend jaar
doen als de huidige lockdown is
opgeheven. Verder in het jaar, als er
weer meer mogelijk is, zal er voor al
onze vrijwilligers iets georganiseerd
worden. Rest mij u namens het be
stuur te bedanken voor uw inzet en u
een voorspoedig 2022 toe te wen
sen.
Peter Oolbekkink,
secretaris en clubcoördinator
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Expo Privat-Livemont
art nouveau-meester van de Belgische affichekunst
Dinsdag 22 februari en vrijdag 4 maart
In 2020 bezochten wij in het Neder
lands Steendrukmuseum de tentoon
stelling ‘Alphonse Mucha, de onbe
twiste meester van de Art Nouveau’.
In 2021 volgde de tentoonstelling
‘Het beeld spreekt, Art Nouveau in
de Nederlandse affichekunst’. Beide
tentoonstellingen werden op inspire
rende wijze toegelicht door Lisette
Almering, conservator/curator van
het museum en waren een groot
succes. Nu, in 2022, presenteert het
Nederlands Steendrukmuseum een
unieke overzichtstentoonstelling van
het lithografische oeuvre van
Privat-Livemont, de grootmeester
van de Belgische affichekunst. Zijn
werk wordt vaak in één adem
genoemd met prominente
tijdgenoten als Alphonse Mucha.
Ook nu wordt het werk van PrivatLivemont toegelicht door Lisette
Almering.
Privat-Livemont (1861-1936) was
één van de productiefste grafische
kunstenaars van België. Hij brak in
1896 door met zijn beroemde recla
meaffiche voor het Belgische absint
merk Absinthe Robette. Zijn art
nouveau-stijl was zeer in trek bij
Nederlandse, Belgische en Franse
ondernemers, waaronder Cacao Van
Houten, Boldoot en Bols. Naast zijn
februari 2022

populaire affiches was Privat-Live
mont als schilder-decorateur ook
verantwoordelijk voor veel van de
graffititekeningen op art nouveaugevels in Brussel. Ondanks de popu
lariteit van zijn werk, is de collectie
van Privat-Livemont niet lang na
zijn overlijden versnipperd geraakt.
Daardoor kon het gebeuren dat ruim
honderd jaar geleden voor het laatst
in Nederland een solo-expositie te
zien was van zijn oeuvre. En nu dus
in Valkenswaard!
Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie of
thee en luxe vlaai
10.30 uur Lezing door Lisette Al
mering, conservator/curator van
het museum
Aansluitend film en bezoek exposi
tie Privat-Livemont
Plaats
Nederlands Steendrukmuseum,
Oranje Nassaustraat 8C,
Valkenswaard.
Bereikbaarheid
Wie met de auto komt, kan parkeren
voor het museum (beperkt) en op
het Deken Mandersplein (parkeer
plaats van winkelcentrum Valken
staete bij AH). Op loopafstand (circa
5 minuten) van het museum kan in
de Carolusdreef en in de Valkenier
5
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straat gratis geparkeerd worden.
Wie de bus neemt, pakt in Aalst
buslijn 317 of 318 richting Valkens
waard en stapt uit bij halte Valke
nierstraat. Het museum bevindt zich
op loopafstand van deze halte.
Aantal deelnemers
Wij volgen de dan geldende RIVMregels. Dit kan gevolgen hebben
voor het aantal deelnemers.
Aanmelden, zo spoedig mogelijk.
Geef daarbij aan welke datum uw

voorkeur heeft!
 k-en-c@pvge-awv.nl
 040 201 0980
Kosten (koffie/gebak, lezing, film
en bezoek aan de tentoonstelling)
Met museumkaart € 8,50.
Zonder museumkaart € 15,50.
Betalen, maar eerst aanmelden
Rekening:
NL70 RABO 0118820788, t.n.v.
PVGE afd. AWV KenC, onder
vermelding ‘Expo Privat-Livemont’.

koffie/borreluurtje

Op elke derde vrijdag van de maand
Op vrijdag 18 februari en 18 maart bent u van harte welkom op
het maandelijkse PVGE koffie-/borreluurtje bij Bosherberg
Harba Lorifa. Deze gezellige middag duurt van 14.30 tot
16.30 uur. De bosherberg bevindt zich aan de
Heerkensdreef 22 in Valkenswaard (achter zwembad De Wedert).
Aanmelden is alleen nodig als de overheidsmaatregelen dat
voorschrijven. Samen zorgen we ervoor, dat eventuele coronamaatregelen
worden nageleefd.
Informatie en eventueel vervoer: Truus van de Vorstenbosch
( 040 221 5140 of  truusvdv@gmail.com
februari 2022
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Nieuws uit de biljartclub
In de maand november werd om de jaarlijkse beker gespeeld.
De finale werd in verband met het coronavirus in ´t Stationskof
fiehuis gespeeld. Voor eenieder werd door Nart van Hout een
handicap vastgesteld. Door de handicapverrekening maakte
iedereen een kans om te winnen. De einduitslag was in volgorde
Rob Westerhof, Ger Schrijnemakers, Andries Bosma. Door de
handicapverrekening werd Ger eerste en won de beker.
Het koffie-/borreluurtje op elke derde vrijdag van de maand is het afge
lopen jaar 2021 vanaf mei doorgegaan. Er was steeds een twintigtal
leden aanwezig. Een aantal bleef na afloop in Harba Lorifa een eenvou
dig hapje eten. Iedereen was blij om er even uit te zijn. In december
kwamen er maar dertien leden naar de koffie-/ borrelmiddag. De
opkomst van de omikronvariant zorgde voor nieuwe voorzichtigheid.
februari 2022
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Kerstattenties, wat een feest!
Al een aantal jaren geeft het bestuur
aan leden van 90 jaar en ouder een
kerstattentie. Dit jaar zijn het ruim
80 leden. Het is erg leuk werk om
een kerstattentie te mogen geven.
De mensen zijn heel enthousiast en
willen je graag binnen uitnodigen
om een praatje te maken. Maar…
helaas het coronavirus gooit weer
roet in het eten, net zoals vorig jaar,

dus níet naar binnen. Dat laat echter
onverlet dat een aantal mensen toch
graag, weliswaar aan de deur, hun
verhaal willen vertellen. Hun ver
raste gezicht geeft aan dat zij het
heel attent vinden en het op prijs
stellen. Hopelijk kunnen we dit
volgend jaar zonder coronarestric
ties doen.
Jos Ossevoort

Kerstlunch in De Rooi Pannen
Op donderdag 16 december zou er
een 3-gangen kerstlunch worden ge
organiseerd door onze PVGE. Ech
ter nadat alle inschrijvingen binnen
waren, gaf De Rooi Pannen aan dat
het niet door kon gaan in verband
met het coronavirus. Toch is het
Truus van de Vorstenbosch gelukt
om voor onze leden de kerstlunch te
redden onder het motto dat er al
zoveel niet door kan gaan. In plaats
van één datum kwamen er twee data
waarop de mensen mochten eten.
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Op 14 en 16
december
schoven ongeveer 40 mensen aan
voor een geweldige kerstlunch. De
leerlingen deden uitstekend hun best
om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. Bij het opdienen van het
brood ging in eerste instantie wat
mis, omdat het uitserveren met lepel
en vork moeilijk bleek te zijn. Maar
de leerling liet zich niet op haar kop
zitten en ging naar de docent toe om
te vragen hoe zij dat kon oplossen.
Daarna ging het perfect. Het werd
een gezellige middag en zeker voor
herhaling vatbaar. Iedereen ging
tevreden naar huis, zeker in de
wetenschap dat er al zoveel niet was
doorgegaan. Dit heerlijke etentje
wel! Dank je wel Truus en Mies, die
gezorgd hebben dat alles doorging.
Jos Ossevoort
8
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WIE HELPT MEE AAN DE NIEUWE WEBSITE?
De PVGE gaat binnenkort over op een nieuwe website. Dit betekent dat de
website opnieuw gevuld moet worden. Dit zal gebeuren met informatie die
nu op de huidige site staat, eventueel aangevuld met nieuwe artikelen. Het is
een klus die binnen enkele maanden uitgevoerd moet worden. De nieuwe
website maakt gebruik van WordPress als
inhoudbeheersysteem.
Voor het bovenstaande roep ik mensen op om
mij hierbij te assisteren. De bedoeling is om
er samen een mooie website van te maken.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Will Balemans (webredacteur)
 040 221 3382
 webmaster@pvge-awv.nl
februari 2022
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Uitreiking EHBD informatiekoffer (Eerste Hulp Bij Dementie)
De EHBD koffer is een initiatief vanuit
Netwerk Dementie Waalre en bestemd
voor iedereen in Waalre die te maken
heeft met dementie: mensen met demen
tie, hun familieleden of mantelzorgers
en overige belangstellenden. De EBHD
informatiekoffer gratis te leen via Goed
voor Mekaar Waalre. Deze koffer is
mede mogelijk gemaakt door bijdrages
die zijn ontvangen van zorgaanbieders
Oktober en Zuidzorg, en de bibliotheek.
Waarom een EHBD informatiekoffer?
Wanneer er vermoedens zijn van ge
heugenproblemen of wanneer mensen
pas geconfronteerd zijn met de diag
nose dementie, dan kan dit veel vragen
oproepen. De informatie in de koffer
kan mogelijk veel vragen beantwoor
den. Ook voor mensen uit de omgeving
kunnen de informatie over het ziekte
beeld dementie (er zijn vele vormen) en
de tips uit deze informatiekoffer zorgen
voor meer begrip.
Inhoud van de koffer
Aangezien dementie een ziekte is die
ook van invloed is op veel mensen in de
omgeving (mantelzorgers), is gekozen
voor een breed pakket aan informatie.
De informatie in de koffer bestaat onder
andere uit boeken, folders van bijvoor
beeld Alzheimer Nederland, Goed voor
Mekaar Waalre en aanbod van de bibli
otheek.
Waar te leen?
De koffer is gratis te leen via Goed voor
Mekaar Waalre. De uitleentermijn is
maximaal 4 weken. Goed voor Mekaar
Waalre, in het Huis van Waalre.
Dagelijks aanwezig van 9.30-12.00 uur,
 06 2576 2422.
februari 2022

Netwerk Dementie Waalre
Dementie is een van de meest voor
komende ziektes en heeft veel impact
op de persoon zelf, zijn naaste omge
ving, de samenleving. Eén op de vijf
mensen wordt geconfronteerd met de
diagnose dementie. Ruim 80% van
mensen met dementie woont nog thuis.
Waalre streeft ernaar om een dementie
vriendelijke gemeente te zijn waar men
sen met dementie langer mee kunnen
blijven doen aan het maatschappelijke
leven. Kernwoorden als bewustwor
ding, begrip, acceptatie, participatie
staan in de doelstelling van het Netwerk
Dementie Waalre. Zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen,
eigen regie, steun aan mantelzorgers en
denken vanuit wat nog wel kan. Daar
zet het netwerk zich voor in.
-----------------------------Andere initiatieven vanuit het
Netwerk Dementie:
Alzheimer café Valkenswaard/Waalre
heeft tijdens de coronaperiode als
alternatief enkele digitale cafés
gepubliceerd.
Door de bibliotheek van Waalre is er
inmiddels een begin gemaakt met
een Geheugenbieb. Hier kan men
informatieve boeken en DVD’s
vinden, maar ook is er spelmateriaal
te leen. De Geheugenbieb is te
vinden in een schap achter de
leestafel.
Voor vragen hierover neemt u contact
op met Judith de Hoog,
 040 228 2500,
 communicatie@waalre.nl
10
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VRAAG & AANBOD
Nu de boekwinkels gesloten zijn, heeft buurtbiebje Het
Fort 39 in Waalre boeken voor de PVGE-leden apart
gezet. Deze boeken kunt u gratis ophalen of ruilen tegen een ander boek.
Saroo Brierley
Isabel Allende
Herman van Veen
Renate Dorrestein
Dan Brown
Ilja Leonard Pfeijffer
David Baldacci
Åsa Larsson
Thomas Rosenboom
Clive Cussler
Clive Cussler
Clive Cussler
Clive Cussler

Lion, Mijn lange weg naar huis
Het oneindige plan
Voor het eerst
Ontaarde moeders
Het Juvenalis dilemma
Grand Hotel Europa
Vuil spel
Midzomernacht
De mensen thuis
Trojaanse Odyssee
Duik in het duister
Duivelsadem
Operatie IJsberg

Ook in het biebje voor het huis vindt u veel boeken en tijdschriften die u
kunt halen of ruilen.
Truus van de Vorstenbosch  040 221 5140
februari 2022

11

www.pvge-awv.nl

K&C TIPS 2
Met enige regelmaat ontvangt de
commissie Kunst & Cultuur tips van
enthousiaste leden die een
ontdekking hebben gedaan waarvan
zij hebben genoten. Soms zijn dat
activiteiten binnen de regio of
kleinschalige activiteiten van inte
ressante mensen die niet zo aan de
weg timmeren. Of publicaties die
opvallen. Wij geven deze tips graag
aan u door. Doe er uw voordeel
mee!
1. Prof. dr. Manu Keirse is klinisch
psycholoog, doctor in de geneeskun
de en autoriteit in België en Neder
land als het om verdriet, verlies en
de laatste levensfase gaat. Zijn boe
ken, uitgegeven door Lannoo, zijn
stuk voor stuk bestsellers en werden
in vele talen vertaald. Enkele titels:
‘Anders leven’, ‘Goed leven’, ‘Hel
pen bij verlies en verdriet’, ‘Als ik
er niet meer ben’, ‘Later begint
vandaag’.
2. Tot en met 26 februari is in het
Noordbrabants Museum de ten
toonstelling ‘De ontdekking van
het heden’ te zien. Er worden 100
werken getoond uit de collectie van
de JK Art Foundation, waaronder
kunstwerken van o.a. Constantin
Brancusi, Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Joan Miró en Marlene Dumas.
Wim Pijbes zegt: “De collectie is
februari 2022

breed, verrassend en kwalitatief
hoogwaardig. Verschillende stukken
zouden in de topmusea van de
wereld niet misstaan”.
3. Het Rijksmuseum is erin geslaagd
een ultra hoge resolutie foto van
De Nachtwacht te maken. Deze
foto, de grootste en meest gedetail
leerde die ooit van een kunstwerk is
gemaakt, is voor iedereen te zien op
www.rijksmuseum.nl. Ze toont de
tails die gewoonlijk onzichtbaar blij
ven of minder opvallen, zoals de
wijze waarop Rembrandt licht schil
derde of een zuinig mondje achter
een snor. Verbaas je over de details
in de kraag van de centrale figuur en
op de trom rechts onder. En vraag je
af wat die dode kip centraal in beeld
en die losse handschoen daar doen.
4. Voor 2022 staat veel moois in de
steigers. Amersfoort, 150 jaar gele
den de geboorteplaats van Piet
Mondriaan, organiseert een aantal
bijzondere activiteiten. Het Van
Gogh Museum presenteert een
tentoonstelling over Gustav Klimt.
De commissie K&C doet onderzoek
naar alle boeiende initiatieven die
klaar staan voor het moment dat
cultuur weer open mag.
5. Voor de kortere termijn verkent
K&C de mogelijkheid van lezingen,
onder meer door Erna Charbon.
12
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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig
voor de buurt
Zoals wellicht bekend, heeft de PVGE-AWV ook vorig jaar weer meege
daan aan de Rabo ClubSupport actie. De Rabobank gebruikt een gedeelte
van zijn winst om clubs financieel te ondersteunen, want iedereen verdient
een club. Er is ruim € 12.700.000 miljoen verdeeld onder alle ingeschreven
clubs. Meer dan 30.000 clubs hebben meegedaan en ruim 477.000 leden
hebben dit jaar gestemd op hun favoriete club.
Veel van onze leden hebben ook op onze afdeling gestemd, met als resultaat
dat wij het mooie bedrag van € 341,71 hebben mogen ontvangen. Voor dit
resultaat willen wij iedereen die op ons heeft gestemd hartelijk danken voor
zijn/haar bijdrage.
Ton Kivits, penningmeester

Oproep: geef uw e-mailadres door!
Van zo´n 20% van onze leden is er geen e-mailadres bekend. Geef a.u.b.
uw e-mailadres door. Hebt u op 23 december de NieuwsFLITS! niet
ontvangen stuur dan een e-mail naar secretariaat@pvge-awv.nl Daardoor
wordt uw e-mailadres bekend en krijgt u de NieuwsFLITS! Als u daar
geen prijs op stelt hoeft u natuurlijk niets te doen. Bij voorbaat dank,
Peter Oolbekkink, secretaris

WELKOM NIEUWE LEDEN
Mevr. G. Akker
Mevr. M.J. Bergmans-v.d.Ende
Mevr. M.F.C. Burgmans
Dhr. en Mevr. Jacobs
Dhr. en Mevr. van Liempd
Dhr. J.A.H. Mulders
Mevr. C.A.M. van Nieuwland-Michels
Mevr. M. Tielen
Dhr. J.J.J.G. Vos
februari 2022

Valkenswaard
Bergeijk
Bergeijk
Valkenswaard
Waalre
Waalre
Waalre
Eindhoven
Leende
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Susan Smit
De heks van Limbricht
Het is eind zeventiende eeuw in het
plaatsje Limbricht nabij Sittard,
waar Entgen Luijten woont. Zij is
getrouwd met Jacob. Uit het huwe
lijk krijgen zij één dochter: Griet
chen. Entgen is nogal eigenwijs,
maar ook wijs. Zij heeft van haar
oma de wijsheid van kruiden en
planten meegekregen. Daarmee
helpt zij dorpsgenoten die bij haar
aankloppen voor hulp (zelfs de pas
toor, die haar later van hekserij be
ticht). Haar eigenwijsheid en kop
pigheid geven spanning in het huwe
lijk. Vooral als zíj gaat onderhande
len met de opkopers van hun land
bouwproducten, omdat zij vindt dat
Jacob te snel toegeeft en een te lage
prijs accepteert. Door haar kennis
van kruiden en planten en door ja
loezie wordt zij beschuldigd van
hekserij. Bovendien is zij met haar
man Jacob een van de aanstichters
van een aanval op het kasteel, omdat
zij, met een aantal anderen, vindt dat
de kasteelheer te veel wil innen van
de opbrengsten van het land. Helaas
mislukt de aanval en Jacob wordt als
een van de leiders ter dood gebracht.
Sinds de dood van haar man leeft
Entgen met haar dochter Grietchen
op de boerderij en zondert zij zich
steeds meer af. Als haar dochter
zwanger wordt en trouwt, staat zij er
helemaal alleen voor. Af en toe komt
februari 2022

de moeder
van Entgen
nog. Zij is
erg gelovig
en ze pro
beert telkens
Entgen over
te halen om
gelovig te
worden.
Door de be
schuldigin
gen van hek
serij krijgt
de kasteelheer de kans om Entgen te
laten opsluiten en haar te laten be
rechten door de inquisitie. Hoe loopt
dat af?
Het boek heeft een prettige leesstijl.
Het is gebaseerd op bewaard geble
ven documenten. Het geeft goed
weer hoe er in die tijd gedacht en
geleefd werd, al wordt de werkelijk
heid van die tijd niet altijd gevolgd.
Het boek kent twee verhaallijnen: de
gebeurtenissen van het proces, van
gevangennemen tot aan het laatste
moment en de flashbacks, die een
verademing vormen voor haar zelf,
maar ook voor de lezer.
NB: Ook in Brabant geloofde men
in hekserij. Alleen al in 1595 be
landden 23 heksen uit het oosten
van Brabant op de brandstapel. Cul
tuurhistoricus Gerard Rooijakkers
wil dat ze niet vergeten worden en
bedacht een speciale heksenroute
door zes Peelgemeenten. Deze route
14
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moet eind 2023 klaar zijn. Hij heeft
intussen alle namen van de zgn. hek
sen verzameld. Het verhaal van dit
boek speelt zich af buiten de

februari 2022

Brabantse regio, maar qua heksen
vervolging zal het niet veel verschil
len.
Jos Ossevoort
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Pyramus en Thisbe
Naar Speenhoff

it is het bloedig moordverhaal van Pyramus en Thisbe
De een, een schone jongeling, wiens ouwe heer in vis dee
De andere, miss Babylon, de dochter van de buurman,
Bij wie hij op beperkte schaal des avonds door de muur kwam.
Die muur had namelijk een spleet (het ding zat er al jaren),
maar in die tijd had Babylon gebrek aan metselaren.
De ‘Aziatische idee’, zo heette het, ging voor—en
men bouwde tegen wil en dank aan de mislukte toren.
De huisbaas schreef in spijkerschrift, hetgeen een hele toer was,
een lang request waarin stond dat bij hem de muur ajour was.
Maar toen het aankwam op de plaats waar zo'n request moest wezen,
toen brak de spraakverwarring uit en niemand kon het lezen.
Door deze spleet nu wurmde Thisbe 's avonds hare lippen
en Pyramus placht dan daaraan een poze-lang te nippen.
Dat was misschien wel aardig, doch hoezeer zij ook genoten,
toch waren beiden er op uit hun afzet te vergroten.
Dus Thisbe op een goede dag sprak in het Babylonisch,
die muur is toch maar niks gedaan, hij maakt mijn hele koon vies.
Je hebt gelijk sprak Pyramus, die muur dat is een vieze,
vanmiddag bij het eten, zat de kalk nog in mijn kiezen.
Ik heb een plan, we gaan eruit, we doen het clandestien zus:
achter het Wilhelminapark, daar ligt het graf van Ninus.
Dat is een plekje waar geeneen ons kan bespioneren,
ik wil nu weleens weten wat wij zonder muur presteren.
februari 2022
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En zo begaven beiden zich met uitgedachte smoezen
apart naar wijlen Ninus toe om daar te rendez-vousen.
Doch Thisbe die het eerste kwam werd bleek gelijk een lelie
toen zij een leeuw trof, juist ontsnapt uit Barnum en Bailey.
Die leeuw zat daar op Ninus' graf en at wat eens een ree was
en keek precies of in zijn maag nog plenty plaats voor twee was.
Het arme kind wist weliswaar het ondier te ontkomen
maar het kostte haar d'r mantel, die ze pas had laten stomen.
Toen nu de leeuw verdwenen was kwam Pyramus haar vrijer
en las op het verscheurde flard de naam van Brenninkmeijer.
Hij wist dat dit de firma was, waar Thisbe vaste klant was
en snapte dus direct wat of er met haar aan de hand was.
Zijn haren rezen overeind, z'n wangen werden sneeuwwit,
hij dacht het heeft er alles van dat Thisbe in een leeuw zit.
Ach waren we nu nog maar thuis, zelfs met de muur er tussen
want iemand binnen in een leeuw die laat zich lastig kussen.
Vaarwel mijn ouders, nimmermeer keert Pyramus uw zoon thuis,
ik sla nu mijn tenten op in huize Aïdoneus.
Hij trok daarop een slagersmes, hij stak het in zijn baadje
en zonk toen rochelend ineen op Thisbe's C&A-tje.
Toen Thisbe hem daar liggen vond,—gij raadt het reeds, eilasie
een mens is van nature toch geneigd tot imitatie!—
trok zij het mes uit Pyramus en stak het in haar sinus.
Toen lagen twee kadavers daar, nog afgezien van Ninus.
Moraal
Dit drama leert ons iets omtrent de ouderlijke plichten.
Men dient de gaten in zijn huis terstond te laten dichten.
Wie dit niet doet die brengt zichzelf in vele ongemakken,
Dus hebt gij jonge dochters thuis; laat er dan behang op plakken!
Uit: Kees Stip, Vijf variaties op een misverstand, 's Gravenhage, 1950.
Op muziek gezet door de Ploegadoors.
februari 2022
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Aangifte inkomstenbelasting
tussen 1 maart en 1 mei
Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor
de inkomstenbelasting over het jaar 2021. Vanaf die datum kunt u ook de
“Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de
Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2022 door de belasting
dienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief).
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen,
moet u voor 1 mei 2022 uitstel aanvragen.
HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!
Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest. Als lid van de PVGE kunt u van de
Belastingservice gebruik maken als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
bereikt en uw totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan €35.000 voor
alleenstaanden en €50.000 voor partners en er sprake is van een eenvoudige
aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen).
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele
belastinginvullers. Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de
voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
Als lid van de PVGE kunt u van de Belastingservice gebruik maken als u de
AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt en uw totaal belastbaar inkomen niet
hoger is dan €35.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor partners en er
sprake is van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke
belangen).
Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele
belastinginvullers. Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de
voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
Diegenen die in 2021 gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice
worden in de 2e helft van februari gebeld voor een afspraak. Zij
ontvangen van de belastingdienst een machtigingscode; wilt u deze
s.v.p. doorgeven aan uw belastinginvuller. Nieuwe gebruikers van de
februari 2022
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Belastingservice kunnen zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer
of e-mailadres.
U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:
jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over
2021
jaaropgaven 2021 van banken spaarrekeningen of afschriften met saldi per
01-01-2021
kopie aangifte inkomstenbelasting 2020
en voor zover van toepassing:
WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2020) en jaaropgave 2021 van de
hypotheekverstrekker
rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2021
bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2021
beschikkingen huuren zorgtoeslag 2021 en 2022
Gerrit van der Leest
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
 040 2230540
 gvdleest@gmail.com
ACTIVITEITENKALENDER
alle activiteiten zijn onder voorbehoud van coronamaatregelen
zo 30 jan Algemeen Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
vr 18 feb Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
di 22 feb K&C
Expo Privat-Livemont, Steendrukmuseum, V'waard, 10.00 uur
wo 23 feb Algemeen ALV → wordt uitgesteld
do 24 feb Trefpunt Lezing, AD-gebouw, 14.00 uur → vervalt
zo 27 feb Algemeen Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
do 3 mrt Redactie Deadline kopij voor Nieuwsbrief april
vr 4 mrt
K&C
Expo Privat-Livemont, Steendrukmuseum, V'waard, 10.00 uur
ma 7 mrt Wandelen Wandeltocht 1
do 10 mrt Fietsen
Fietsclub voorjaarsbijeenkomst
wo 16 mrt Algemeen Bijeenkomst nieuwe leden → wordt uitgesteld
vr 18 mrt Algemeen Koffie-/borreluurtje, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
zo 27 mrt Algemeen Zondagmiddagwandeling, Harba Lorifa, V'waard, 13.30 uur
zo 27 mrt K&C
Met K&C naar het Concertgebouw, Amsterdam
februari 2022
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Vaste activiteiten
Biljart

Plaats: Biljartcentrum La Carambole, Oortlaan 156, Veldhoven
Tijd: elke woensdag v.a. 14.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur); tafels beschikbaar tot 18.00 uur
Informatie: Rob Westerhof
 robwesterhof@yahoo.com
( 06 1003 5893

Bridge

Plaats : AD-gebouw in Aalst
Tijd : elke vrijdagmiddag om 14.00 uur
Informatie : Herman Jonker
 herman.d.jonker@planet.nl
( 040 221 2635

Fietsen

Handwerken

Jeu de boules

Koffie/borreluurtje

Kunst & Cultuur

Informatie: Jan Mermans

 j.mermans@onsbrabantnet.nl
( 06 38830597

Plaats: De Pracht in Aalst
Tijd: eens per 14 dagen op woensdag van 10.00 – 12.00 uur.
Informatie: Brigitte Steppé-Chevance
 brigitte.steppe@onsbrabantnet.nl
( 040 2070015
Plaats: de banen bij De Pracht in Aalst
Tijd: iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Informatie: Thea Beijersbergen van Henegouwen

 theabvh@gmail.com
( 040 221 7269

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke derde vrijdagmiddag van de maand van 14:30 tot 16:30 uur
Info: Truus van de Vorstenbosch,
 truusvdv@gmail.com
( 040 221 5140
Informatie: Bep Broekhuijse

 k-en-c@pvge-awv.nl
( 040 201 0980

Lunch op Zondag

Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Tijd: elke tweede zondag van de maand om 13.00 uur
Informatie: Ria Smits
( 040 8425755

Nordic Walking

Wekelijks een 6 km. wandeling vanaf Bosherberg Harba Lorifa om 10.00 uur, afwisselend
de ene week op woensdag en de andere week op vrijdag en verder wekelijks op
vrijdagmorgen een 5 km. wandeling vanaf HarbaLorifa met vertrek om 08.45 uur.
Informatie: Frans Meeuwsen
 frans.adele@gmail.com
( 040 204 0413

Reizen

Informatie:
meerdaagse reizen:
dagreizen:

Tennis

Zomertennis, periode april tot oktober.
Plaats: tennispark Genneper Parken, Eindhoven, French Court banen.
Tijden: woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Informatie: Petra Corbijn  petra@corbijn.net
( 040 221 4211

Trefpunt

Plaats: AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, Aalst-Waalre
informatie: Peter Oolbekkink
( 040 2214527
 peter.oolbekkink@gmail.com

Wandelen
Ziekencontact

Mies Mermans
Truus van de Vorstenbosch

Informatie: Wim Rosink
Tineke de Pooter

 reizen@pvge-awv.nl
 040 2042536
 040 221 5140

 wbrosink@onsbrabantnet.nl
( 040 201 5510

 hans.en.tineke@planet.nl
( 040 221 8298

Een kleine boswandeling en een drankje na afloop.
Plaats: Bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, Valkenswaard
Zondagmiddagwan
Tijd: elke laatste zondag van de maand om 13.30 uur
delingetje
Informatie: Wil van de Vorstenbosch
 wivo39@gmail.com
( 040 221 5140

februari 2022
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Ledenkortingen voor PVGE in Aalst-Waalre en Valkenswaard
PVGE-leden krijgen bij een groot aantal winkels en organisaties een ledenkorting
op vertoon van hun pasje. De kortingen kunnen niet gecombineerd worden met
andere kortingsacties. Een compleet overzicht staat op
www.pvge.nl/de-pvge/ledenvoordeel-pvge
Specifieke kortingen in Aalst-Waalre en Valkenswaard:
➢ 040FIT!
Dragonder 1, Valkenswaard,  040 2985847, www.040fit.nl
Onbeperkt sporten van ma t/m vr 07:00-17:00, weekend 08:30-14:00 voor
€16,99 pm, minimale looptijd 3 mnd, eenmalig €10 voor klantenpas, geen
inschrijfgeld van €20
➢ Health & Sports Club Valkencourt
Pastoor Heerkensdreef 15, Valkenswaard,  040 2041885
info@valkencourt.nl, website: www.valkencourt.nl
15% korting op lidmaatschap en 50% korting op het eenmalig inschrijfgeld
➢ Cultuurcentrum De Hofnar
De Hofnar 10, Valkenswaard,  040 2074020, www.hofnar.nl
Korting op geselecteerde voorstellingen (zie De Schouw of website De
Hofnar)
➢ Joop Mikkers Ogen en Oren
Corridor 39, Valkenswaard,  040 2042268
PVGE: 10% korting bij aankoop van een bril. 10% korting op het
Pluspakket
➢ Rijbewijskeuring J.P.A.M. van Oss
Dennenlaan 3, Valkenswaard,  040 2010426
€40
afspraken ma-vr 10:00-16:00 uur
➢ ZorgComfort de Kempen
Torenstraat 10-12, Valkenswaard,  040 2070040,
www.zorgcomfortdekempen.nl
5% korting op gehele assortiment.

februari 2022
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